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توسعة مدل دوهدفة زمانبندی پروژه با محدودیت منبع با درنظرگرفتن
تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتم مرتبسازی نامغلوب ژنتیک
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1

3

سونیا ابراهیمیفرد ،نسیم نهاوندی  ،علی حسینزاده کاشان
کارشناسارشدمهندسیصنایعوسیستمها،دانشگاهتربیتمدرس

 .1
انشکدۀمهندسیصنایعوسیستمها،دانشگاهتربیتمدرس

.2دانشیارد
استادیاردانشکدۀمهندسیصنایعوسیستمها،دانشگاهتربیتمدرس

.3


اصالحشده،96/02/05:تاریختصویب)96/02/20:

(تاریخدریافت،95/06/20:تاریخدریافتروایت

چکیده
زمانبندینقشحیاتیدرمدیریتپروژههاایفامیکند.باوجوداین،عالوهبرارائۀزمانبندیمناسببایدبهمحدودیتهاایموجاوددرحاین
اجرایپروژهنیزتوجهشود.دراینپژوهش،مدلدوهدفۀزمانبندیپروژهباتبادلزمان-هزینهتسطیحمنابع،منطبقبااوواساتۀکارفرمااو
شدهاست.روابطپیشنیازیعمومینیزدرمدللحاظشدهاست.برایبررسیبهترعملکارد

پیمانکاربرایاولینباردرادبیاتموضوعپیشنهاد
اینمدل،مطالعۀموردیواقعیمرتبطباموضوعانتخابشد.باتوجهبهماهیتNP-Hardبودنمسئلۀزمانبندیونیازابعاادبازرطمطالعاۀ
موردی،پسازتجزیهوتحلیلفضایجواب،الگوریتممرتبسازینامغلوبژنتیکبهعنوانروشحلیمناسببرایحلمسئلهانتخابشد.در

قابلیتاستفادهدرپروژههای

انتها،نتایجحاصلازحلالگوریتمبانتایجدنیایواقعیمقایسهشد.نتایجنشانمیدهدمدلوالگوریتمارائهشده
مشابهدیگررادارد.

تسطیحمنبع،زمانبندیپروژهبامحدودیتمنبع.2

کمرتبسازینامغلوب1،

واژههایکلیدی:الگوریتمژنتی


بهصورتیبودهاستکهمجموعهایازفعالیتهاا
زمانبندی 
مقدمه
درحینفرایندایجادشوندوازمنابعمتنوعمحدودموجود
امروزهمدیریتمناابعانساانیوماواداهمیاتبسایاریدر
استفادهکنند.درطولاینسالهاروشزمانبنادیپاروژه
سازمانهایافتهاست.زمانبندینیزنقشیمهمدرمدیریت
درحالتوسعهبودهاسات.ازیاکساو،مادلهاای

روزبهروز
پروژهایفامیکند؛بنابراین،یکمدیریتدقیقازپاروژههاا
مناسبومنطبقباشارایطعملایموجاودارائاهشادهواز
برایحفظشرکتهادر عرصۀرقابتامریضاروریاسات.
سویدیگربهحلمؤثراینمدلهاپرداوتهشدهاست[.]2
مدتزمانکلپروژه(زمان
اینتصمیمگیریتأثیرزیادیبر 
یتهااییباا
RCPSPشاملمنابعبادسترسیمحدودوفعال 
تکمیلپروژه)دارد[.]1ارائاۀروشهاایکمایمادیریتو
مدتزمانموردنیازمشخصاساتکاهدراینجااباهدنباال
زمانبندیپاروژهباهساالهاایدهاۀ1950برمایگاردد.
یافتنیکبرنامۀزمانبندیباحداقلزماناجاراباهوسایلۀ
روشهایاولیهازجملهCPMوPERTبرایزمانبندیدر
یکزمانشروعبههرفعالیتهستیم؛بهطوریکه
تخصیص 
دسترسبودندکهدرآنهافقطمادتزمااناجارایپاروژه
میتواناین
یشنیازیونیازمنابعنیزتوجهشود .
بهروابطپ 
(بهصورتقطعییااحتمالی)لحاظمیشدوفرضایۀاصالی
3
مسئلهرابهصورت یکمسئلۀبهینهسازیترکیبی تعریا 
اینروشهامیزانمنابعدردسترسنامحدودبود،امااایان
کرد.مسائلبهینهسازیترکیبیشاملیکمجموعهجاواب
فرضدرشرایطعملیغیرواقعیاست؛بناابراین،باهتادریج
گسستهXاست کهیکزیرمجموعهازجوابهایقابلقبول
مدلهاییبادرنظرگرفتنمحادودیتمنباعایجاادشاد.در
Y ⊆ Xباتابعهدف f: y → ℝازآنتعری میشود.هادف
طولپنجاهساالاویار،مادیریتوزماانبنادیپاروژهدو
دراینمسائلحداقلکاردنیااحاداککرکردن )f(yاسات.
فاکتورمهمدرعرصۀتحقیقاتپژوهشیوهمچنینتحقیق
RCPSPرانیزمیتوانبهصورتیاکمسائلۀبهیناهساازی
درعملیاااتبااودهاساات.همچنااین،شااکلکلاایفراینااد
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ترکیباایتعری ا کاارد[.]1مساائلۀزمااانبناادیپااروژهبااا
درنظرگرفتنهزینۀدسترسیمنبع4مسئلۀدیگریاستکه
میتواندرمباحثبرنامهریزیوزماانبنادیپاروژهباهآن
توجهکرد.درحقیقت،پیمانکارانبایادعاالوهبارتوجاهباه
نیازهاووواستههاایکارفرمایاان،باهبهیناهانجاا گارفتن
برنامۀکاریوودنیزتوجهکنند.بههمیندلیال،درکناار
 RCPSPکهاغلبهدفدرآنحداقلسازیزماانتکمیال
پروژهمتناسببانیازکارفرماسات،باهمسائلۀRACPنیاز
توجهمیشودکهدرآنهدفحداقلسازیهزینۀدسترسی
منابعومنطبقباوواستهونیازپیمانکااراسات.دردنیاای
واقعی،پیمانکارانبهدنبالیافتناینموضوعهستندکهباه
چهتعدادمنبعبرایانجا دادنفعالیتهایپروژهبهمنظاور
بهموقعانجا گرفتنپروژهنیازاست.درنتیجه،میتوانایان
دومسئلهرابهطورهمزمانودرقالبیکمدلچندهدفاه
زمانبندیپروژهدرنظرگرفت.

دراینپژوهش،ابتداادبیااتمسائلهمارورمایشاود.
سپسمسئلۀموردنظرومدلریاضایپیشانهادیتوضایح
دادهمیشود.همچنین،پسازاعتبارسنجیمدلباتجزیاه
وتحلیلفضایجاوابباراییاکمطالعاۀماوردینموناه،
الگوریتممرتبساازیژنتیاکناامغلوببارایحالمسائله
انتخابوگا هایاینالگوریتممتناسبباامسائلهتعریا 
میشاود.دراداماه،مطالعاۀماوردیحالونتاایجآنارائاه
میشود.درنهایتنیزنتیجهگیریوپیشنهادهایآتیارائاه
میشود.


مرور ادبیات
داشتنچارچوبزمانبندیبارای


براهمیت
هرلئونولئوس
پروژههایمتعددتأکیدکردهاسات[.]3رومالوهمکااران
تابعهزینهایمتشکلازدوجزءراتعری کردهاسات[.]4
هزینههایپروژهکهمتناسببازمانتکمیالپاروژهاسات.
فعالیتهانیزمیتوانندبایکدیگرترکیب(ویاتقویت)شوند
وزمانتکمیلراکاهشدهند،امااینتقویتنیزهزیناهبار
استوبهتابعهدفاضافهمیشود.کانوهمکاارانبارای
مقایسۀپنج مدلریاضیازروشریلکاسکاردن LPبارای
محاسبۀحدپایینهریاکاساتفادهوساپسباانار افازار
CPLEXآنهاراحلکردهاست[.]5درپژوهشهربرتو
دکروابتدایکزمانبندیاولیهبااستفادهازنر افازارMSP

ارائهونتایجبهصورتدساتیباااساتفادهازروشدیااگرا 
5

پیشنیاازی اعتبااردادهشادهاسات[.]6لیاوووانا باا
مدلسازی)ومعاصر(نار افازار)در
ترکیبابزارهایسنتی( 
زمانبندیمرتبط
مدیریتپروژهبهحلموفقیتآمیزمسئلۀ 
باپروژۀساوتمانسازیدساتیافتاهاسات.همچناینبار
زمانبندیپروژهبادرنظرگرفتنودمۀچندمهارتاهتمرکاز
داشتهوازبرنامهریزیمحدودیتدارCPبارایمادلساازی
استفاده کرده است[.]7گویتاانیالو مسائلۀزماانبنادیرا
براییکپروژهپیشنهاددادکهازچندینزیرپروژهتشکیل
میشود[.]8برایهرپروژهرابطۀپیشنیازیزمانیوکاری
شدهاسات.کیریاکیادزوهمکاارانبارای
برایکارهالحاظ 
مسائلتکوچندحالتهمدلهایبرنامهریزیعاددصاحیح
مخااتلطراگسااترشدادنااد[.]9همچنااین،دونااوعمنبااع
تجدیدپذیروتجدیدناپذیربرایمسائلهدرنظارگرفتناد.در
تحقیقیکهتواناوهمکاارانارائاهداد،یاکمادلریاضای
چندهدفهبرایمسائلچندحالتهوباانقطاعبرایفعالیتها
توسعهدادهشدهاست[.]10برایحلمسئلهMRCPSPبا
انقطاعوتبادلزمان-هزینهوکیفیاتازیاکروشدقیاق
 εconstrainedوالگوریتمژنتیاکاساتفادهشادهوساپس
نتایجباهممقایسهشدهاست.افشارنجفیوهمکارانبارای
حلمسئلۀزمانبندیپروژهچندحالتاهبااحاقانقطااعاز
الگوریتمفراابتکاریشبیهسازیتبرید6استفادهکردهاسات
[.]11همچناااین،درپاااژوهشتیاااانودمالیساااترازدو
وطمشیزمانبندیراهآهنوزمانبندیسریعبارایحال
مسئلۀزمانبندیپروژهبامحدودیتمنباعچندحالتاه7در
زنجیرۀبحرانیاستفادهشدهاسات[ .]12کایموهمکااران
مدلبرنامهریزیعددصحیحمختلطرابرایحالRCPSP
درصورتیکههزینۀازدستدادنکیفیاتنیازدرهزیناههاا
لحاظشدهاساتارائاهدادهوبااتکیاهبارروشCPMباا
نر افزارLINGOآنراحالکاردهاسات[.]13همچناین،
بیانسووکارامیابرایحلمدلبرناماهریازیعاددصاحیح
مختلطازروششاوهوکرانوهمچنینبرایمحاسبۀحد
پایینازروشریلکسکردنالگرانژاستفادهکردهاناد[.]14
اسمرکوسکیوونکاتشاننیزازبرناماهریازیعاددصاحیح
برایحلمدلزماانبنادیپاروژهاساتفادهوباانار افازار
CPLEXآنراحلونتایجراباسهمدلموجوددرادبیات

توسعۀمدلدوهدفۀزمانبندیپروژهبامحدودیتمنبعبادرنظرگرفتنتبادلزمان-هزینهو...



مقایسهکردهاند[.]15شیوبالمکوییستازیکالگاوریتم
فازیبراساسماتریسساوتاروابساتهبارایحالRCPSP
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همچنااین،چاانوهمکااارانباارایحاالRCPSPفاان
14

13

ینظمای در
ووشهبندیحدوسطc-فازی راباافانبا 
15

اسااتفادهکااردهانااد[.]16کوریاااوهمکااارانازیااکروش

الگوریتمانقالبتفاضالی بارایتوساعۀالگاوریتمانقاالب

ابتکاااریمتشااکلازدوفااازباارایحاالRCPSPاسااتفاده

تفاضلیووشهبندیفازیبرپایۀبینظمیبرایحلمسائل

کردهاند[.]17کنوهمکارانیکمدلبرناماهریازیعادد

ینهساازیارائاهکاردهاسات[. ]28قاسامیوهمکااران
به 

صحیحمختلطبرپایۀرویدادارائهدادهاندوآنرابانر افزار

مسئلۀRCPSPراباروابطپیشنیازیوهدفحداقلسازی

 CPLEXحلوبامدلهایبرنامهریزیعددصحیحموجود

دومعیاردرنظرگرفتهاناد:زماانتکمیالومجماوعزماان

درادبیاتمقایساهکاردهاناد[.]18رحیمایوهمکااراناز

وعوزندارفعالیااتهااا[.]29باارایحاالمساائله،پاانج

شاار

الگااوریتمSAوالگااوریتمتکاااملیتفاضاالی8باارایحاال

الگااوریتمفااراابتکاااریتجزیااهوتحلیاالشاادند.الگااوریتم

 RCPSPوحالتهاییکساان اساتفادهکاردهاسات[.]19

پیشنهادیازراهبردهاییبراسااس مفهاو  ناامغلوبپاارتو

کوپانوسوهمکارانچهارمدلبرنامهریزیریاضیگسساته

برایجستوجاویجاوابوتعیاینمجموعاهجاوابهاای

وپیوستهبرایRCPSPارائهدادهوبرایمقایساۀنتاایجباا

نامغلوباستفادهکردهاست.پاراسکوپولسوهمکارانبارای

ماادلهااایموجااوددرادبیاااتازناار افاازارGAMSواز


اولینباردرادبیات،تأثیربرنامهریازیحافظاۀانطبااقی16را

مدلهااستفادهکردهاست[ .]20یانا 
CPLEXبرایحل 

برایحلمسائلۀRCPSPباهچاالشکشاید[.]30نتاایج

وفوازرویکردزنجیرۀبحرانیوروشاستداللشواهد9بهره

آزمایشهاارویمکاالهاای RCPSPشاناوتهشادهنشاان

بردهاندوبراساساولویتدهیبهکارهااقدا بهحلمسائله

میدهدکهAMPپیشنهادیبهطورماداو جاوابهاایباا

RCPSPچندپروژهایکردهاند[.]21وان وهمکارانیاک

کیفیتباالدرزمانمحاسباتیقابلقبولتولیدمیکناد.در

مدلچندهدفهبرایزمانبندیچندپروژهایباامحادودیت

پژوهشگیگریاکرویکاردجاواببارایمسائلۀ RCPSP

منبعدرزنجیرۀبحرانیارائهکردهاست[.]22سپسبارای

چندحالتهوچندپروژهایتوضیحدادهمیشود[.]31ایادۀ

حلمدلازالگوریتمژنتیکبراساساولویتاستفادهکارده

کلیدیاینتحقیقبراساسمفهو جستوجویهمساایگی
18

17

چندپروژهایتحت

است.سین برایحلمسئلۀزمانبندی

متغیر باجستوجوی محلی تکراری است.تمرکزاصلی

محدودیتمنبعازیکالگوریتمترکیبیمتشکلازقاوانین

ایاانکاااردرراسااتایاجاارایمااوازیتکنیااکهااایجااواب

اولویتوروشسلسلهمراتبیتحلیلی10استفادهکردهاسات

جستوجویمحلیبودهاست.درپژوهشلیمانوونهاو 

[.]23تان وهمکاارانیاکمادلدوهدفاهبارایکنتارل

مسئلۀزمانبندیپروژهبااسارمایۀمحادودوجریاانهاای

زمااانبناادیپااروژههااایساااوتراهآهاانبراساااسماادل

نقدیتخفی دار19و نیزمسئلۀزمانبندی پروژهباسارمایه
20

زمانبندیوطی11وبرنامهریزیمحادودیت12ارائاهدادهو

ومنبعمحدودوجریانهاای نقادی تخفیا دار بررسای

برایبررسینتایجازچندمطالعۀموردیحقیقیبهرهبرده

شده است[.]32هادفدرهاردومسائلهحاداککرساازی
21

وبااستفادهازنر افزارCو CPLEXآنراحلکاردهاسات

ارزشوالص فعلی براساسسهمدلجریاننقدیاسات.

[.]24درپژوهشمسالیسودکاسامیکرازیاکالگاوریتم

هردومسئلهشاملمحدودیتسرمایهمیشود،باتمرکزبر

اتوماتیااکبااهعنااواناباازارانتخااابیباارایحاالMRCPSP

ایننکتهکهپروژههمیشهداراییکباالنسنقادیمکبات

استفادهشده است[.]25همچنین،ازمدلسختیتجربای

است.ازاینرو،زمانبندیفعالیتهابایدبهگوناهایصاورت

برایپیشبینیعملکردالگاوریتماساتفادهشادهاسات.در

گیردکهسرمایۀشایانتوجهیدردسترسباشد.


یتمهااایفااراابتکاااری
پااژوهشوانپااتگموونهااو الگااور 

قلیپوروشهبازیازالگوریتمجساتوجاویهاارمونی

مختل برایحلMRCPSPبررسیشدهاست[.]26لوئاو

بهبودداده شدهبرایبرنامهریزیمسئلۀزمانبنادیپاروژه

همکارانمقیاسپذیریهشتالگوریتمچندهدفهراهنگاا 

بامحدودیتمنابعاستفادهکردهاسات[.]33ایانمسائله

استفادهبرایزمانبندیپاروژهبررسایکاردهاسات[.]27

بهصورت یکمسئلۀبهینهسازیکلیفرماولنویسایشاده
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اساات.همچنااین،درمااوردماادتزمااانهاارفعالیااتباارای

بیان مسئله

دستیافتنباهحاداقلهزیناۀکالپاروژه تصامیمگیاری

پااسازمطالعااۀماادلهااایموجااوددرادبیاااتونیااز

میشود.درپژوهشرفیعیمجدوهمکارانبرای اولاینباار

درنظرگاارفتنوواسااتههاااواهاادافکارفرماااوپیمانکااار

زمانبندی پروژه در شرایط محدودبودن منابع ،امکان
مسئلۀ 

بهصورت همزمانودرکنارهام،مادلبرناماهریازیعادد

یتها در چندینحالت و با درنظرگرفتن تأویرات
اجرای فعال 

صحیحمخاتلطدوهدفاهپیشانهادشاد.یکایازوألهاای

زمانی بیشینه و کمینه میان زماانهاای شاروع فعالیاتهاا،

موجوددرادبیاتموضوع،تحقیقاتاند موجاودپیراماون

،MRCPSP/maxبا هدف کمیناهکاردن جریماۀ دیرکارد و

درنظرگرفتنهمزماناینگونهاهدافاست.درنتیجه،اهداف

یتها مطرح و بررسی
بیشینهکردن پاداش زودکرد اتما فعال 


دراینمدلازدوجنبۀهدفکارفرماونیزهدفپیمانکاار

شدهاست[.]34

ارائهشدهاست.هدفاولحداقلسازیزمانتکمیلپاروژه
وبیشترمدنظرکارفرماونیزهدفدو حداقلسازیهزینۀ
تسطیحمنبعاستکهبرایادامۀکارپیمانکارنیازاست.
جدول  .1مجموعهها ،اندیسها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم مدل پیشنهادی

مجموعهها

هایدارایرابطۀپیشنیازیFS


:مجموعهفعالیت
EFS
هایدارایرابطۀپیشنیازیSS


:مجموعهفعالیت
ESS
:افقبرنامهریزیپروژه(حدباالیزمانتکمیلپروژه)

H
:Rمجموعهمنابعتجدیدپذیرموجود

اندیسها

:i,jاندیسشمارۀفعالیت
:kاندیسنوعمنبع
:tاندیسزمان
پارامترها
:تعدادفعالیتهایپروژه

n
:مدتزمانفعالیتi

di
:ESiزودترینزمانشروعفعالیتi
:LSiدیرترینزمانشروعفعالیتi
هابارابطۀپیشنیازیFS


یبرایفعالیت
:FSijفاصلۀزمان
هابارابطۀپیشنیازیSS


:فاصلۀزمانیبرایفعالیت
SSij
:bikمیزانمنبعموردنیازازمنبعkبرایفعالیتi
:Bkمیزانمنبعموجودنوعk
:ckهزینۀثابتمنبعنوعk
متغیرهایتصمیم
:xitاگرفعالیتiدرزمانtشروعشود xit=1،ودرغیراینصورتبرابرصفر
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تسطیحمنابع22باهصاورتحاداقلسااوتنتغییاراتو
نوساااناتدرگاارافمنااابعمااوردنیااازبااهمنظااوراجاارای
فعالیتهایپروژه تعری میشود.بهعبارتدیگار ،تساطیح

منابعرامیتوانتالشیبهمنظوررسیدنبهتوزیعبهتریاز

بهکارگیریماؤثرمناابعبیاانکارد.هادفازباهکاارگیری
تسطیحمنابع،تالشدرراستایحداقلکردن اوتالفباین
سطوحبیشترینوکمتریننرخبهکارگیریمنابع،نسبتبه
یکسطحکاربردیمطلاوبوکااهشهزیناۀباهکاارگیری
منابعاست.ازآنجاکهنوساناتمنابعدرموردنیرویانساانی
بااهمعناایاسااتخدا واواارا اسااتونوساااناتمنااابعدر
کردنوبازپسدادناست ،دراغلاب


معنیاجاره

تجهیزاتبه
پروژههاایننوساناتنامطلوباست.مسئلۀتسطیحمنابعاز

یابدکهسعیدرحداقلکاردننوساانات


اهمیتمی
ایننظر
منااابعانسااانیوتجهیاازاتطاایزماااندارد.بااهویااژه،در
پروژههاییکهبیکارماندنمنابع(انساانییااتجهیازات)یاا

باالبودنبارکاریمنابعهزینهبراست،اینمسئلهمهمتلقی

میشود[.]35کاهشزمانبااساتفادهازتادابیریویاژهاز

جملهبهکارگیریمنابعاجراییمحققمایشاودکاهسابب
افزایشهزینههایپروژهنیزمیشود.درمواردیباتوجهبه

روابطفعالیتهاا،شارایطتاأویر بارایپاروژهپایشبینای

میشود،کهباافزایشهزینهووسارتهایدیرکاردهماراه

بهکاهشیاافزایشهزینههایکلیمنجار

استودرنتیجه
میشودکهمدیرپروژهبایداینمسئلهرا بررسایکناد.در

مدلپیشنهادی،دونوعرابطۀپیشنیازیSSوFSدرنظار
گرفتهشدهاست.انقطاعدرفعالیتهایپروژهمجازنیسات.
همچنین ،فاصلههاای زماانی23درمحادودیتهاایرواباط
پیشنیازیلحاظشده است.درادامه،مجموعهها،اندیسها،
پارامترهاومتغیرتصمیممدلریاضیپیشنهادیدرجدول
معرفیوسپسمدلریاضیتشریحمیشود.

1


مدلسازی ریاضی
مدلریاضای دوهدفاه باهصاورت رواباطزیارتوساعهداده
میشود.

LS i

()1
()2

n 1,t

 t .x
H

m

t 0

k 1

))min c k  max(0,(rk (t )  rk (t  1

LS j

LS i

()3

 (i , j )  E FS

()4

 (i , j )  SS ij

()5

 t  H , k  R

()6

 i  A


()7
()8

}{n  1

}i  A {n  1
} t  H  {ES i , LS i
i  A

{n  1},

  t .x i .t  d i  FS ij

j .t

t  ES i

 SS ij

LS i

i .t

x i  B k

 t .x

t  ES i

 t .x
j

 t ES

LS j

 t .x j .t 

t  ES j

} min{LS i ,t

k



}  max{ES i ,t d i 1

1

ik

b



 iLS1

x
i

i ,t

 t ES
 x 00  1
i

 x it  0



()9
} x it {0,1
}  t {ES i , LS i
درایاانماادل،زمااانشااروعهاارفعالیاات()Siبااهصااورت
𝑡𝑖𝑥  𝑆𝑖 = ∑𝑡∈𝐻 𝑡.نشاندادهمیشود.رابطۀ 4اولینهادف
مدلرانشانمیدهدکهبرابراستباحاداقلساازیزماان
تکمیلکلپروژه.رابطۀ 5دومینهدفمدلریاضیاسات
کااهبیااانگرحااداقلسااازیهزینااۀتسااطیحمنااابعاساات؛
} min{LS i ,t



x i

n

rk (t )   bik

i 1
}  max{ES t d 1
کهباهازایt=-1و
بهطوریکه
t=Hمقاادارصاافرماایگیاارد.رابطااههااای6و7بااهروابااط
پیشنیازیزمانیفعالیتهااشارهمایکنناد؛باهطاوریکاه
رابطۀ6برایآندساتهازفعالیاتهااییاساتکاهرابطاۀ
پیشنیازیFSدارندوبههمینصاورترابطاۀ7بارایآن
یاستکهروابطپیشنیاازیSSدارناد.

دستهازفعالیتهای

فواصلزمانینیزدررابطاههاای6و7لحااظشادهاسات؛
یعنیبرایمکالبرایفعالیتهابارابطۀFSفعالیت jممکن

استبایکفاصلۀزمانیپسازاتما فعالیتiشروعشاود.
رابطۀ8محدودیتمنبعرانشانمیدهد.رابطۀ9و12به
عد امکانانقطاعدرفعالیتهایپروژهاشارهدارناد.رابطاۀ
10برایمشخصکردنایننکتهاستکهفعالیاتمجاازی
()0بایددرابتدایپروژهشروعشودتاساایرفعالیاتهاادر
ادامۀآنامکاناجراداشتهباشاند.رابطاۀ11نیازتضامین
میکندهرفعالیتبایدبینزودترینودیرترینزمانشروع
وود،آغازشود .همچنین،بهدلیلغیروطیباودنرابطاۀ5
بهصورتزیروطیشود:
بهدلیلوجود،min maxباید 

m H
()10
min
C y
i

i,

kt

min

t  ES i 1
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()11



()12

k



t  H ,
1)  y kt k  R
t  H ,

i 1 t  0

rk (t )  rk (t

y kt  0 k  R
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مدلارائهشدهابتادادرنار افازارGAMSبااکاامپیوتر
دارایپردازندۀپنجهستهای1/8گیگاهرتزوحافظۀاصالی
6گیگابایتدرسیستمعاملوینادوز8اعتبارسانجیشاد.
پسازاطمینانازصحتعملکرداینمدلوبهدلیلNp-hard

بودنمسئلۀ،RCPSPفقاطبارایمساائلبااساایزکوچاک
میتوانازروشهایدقیقبرایحلاینمسئلهاستفادهکارد.
براین،درمسائلچندهدفهبهتریننتیجهزو جوابهایی
عالوه 

استکهشرایطووببودنرادارند.بههمیندلیل،دربخاش
بعدیابتدافضایجوابمسئلهتجزیهوتحلیلمیشاودتاااز
اینطریقبتوانمناسبترینروشحلراانتخابکارد.بارای
مطالعۀموردیدراینتحقیقازیکمطالعۀموردیمرتبطباا
پروژۀساوتقطارشاهریباا183فعالیاتو27ناوعمنباع
تجدیدپذیراستفادهمیشود.


انتخاب روش حل مناسب
برایحلمدلارائهشدهابتدابایدابعادوپیچیدگیمسائله
بررسیشود.سپسباتحلیالفضاایجاواب24روشحلای
متناسبباسایزپروژۀموردبررسیپیشنهادمیشود.


بررسی ابعاد و پیچیدگی مسئله
باارایمحاساابۀابعااادمساائلهابتاادابایاادتعاادادمتغیرهاااو
محدودیتهایمدلهایارائهشدهدرقسمتقبالمحاسابه
اهشاادهمتغیاار 𝑡𝑖𝑥بااهتعاادادوتعااداد
شااود.درماادلارائا 
محاادودیتهااایماادلقطعاای|𝐸𝐹𝑆 | + |𝐸𝑆𝑆 | + 𝑇. 𝑘 +

(𝑛 + 1) + 1است.مقادیر 𝑖𝑆𝐸و 𝑖𝑆𝐿ازطریاقمحاسابات
رفتوبرگشتشبکهقابلمحاسبهاند𝑛.تعدادفعالیتهاای
پروژهوبرابرT،183حدباالیزمانپروژهدرحالتقطعی
k،∑𝑛+1تعدادمناابعتجدیدپاذیرو
بهصورت𝑖=0 𝑑𝑖 =2900
برابر|𝐸𝑆𝑆 |،27تعدادفعالیتهابارابطۀپایشنیاازیSSو
هابارابطۀپیشنیاازیFSو

برابر|𝐸𝐹𝑆 |،108تعدادفعالیت
براباار140اساات.درنتیجااه،باارایماادلارائااهشاادهتعااداد
متغیرهابرابر50518وتعدادمحادودیتهاابرابار78733
شود.
برآوردمی 


تحلیل فضای جواب
برایانجا دادنتحلیالبایادتعادادیجاوابمتناسابباا
مسئلهایجادشود.بهاینمنظاور،ابتادایاکجمعیاتاولیاه


موجهبهصورت تصادفیایجادمیشود.برایمحاسابۀتاابع
برازندگینهاییازروشتابعمطلوبیتاستفادهشادهاسات.
میشود:
مراحلاینروشدرادامهتوضیحداده 
𝑖
𝑚𝜇بااهشاارحرابطااۀ13
.1باارایهاارجااواب𝑖،مقاادار
محاسبهمیشود:

f mi  f mmin
f mmax  f mmin

mi 

()13

برایجواب𝑖،اگرتابعهدفماکزیممسازیباشادازمقادار
𝑖
𝑚𝜇1برایمحاسبۀمقدارمطلوبیتواگرتابعمینیممسازی
𝑖
𝑚𝜇2باارایمحاساابۀمقاادارمطلوبیااتاسااتفاده
باشااداز
میشود.

.2مقاادارمطلوبیااتهاارجااواببااهصااورترابطااۀ14
محاسبهمیشود:

1im  2i m

()14

N

N

1im  2i m

i 

i 1
i 1
 i
هرجوابکه 𝑖𝜇بیشتریداشتهباشد،باهعناوانجاواب
بهترانتخابمیشود.اینروش100بارتکارارمایشاودو
بهدستمیآیدوسپستحلیلانجا میگیارد.
100جواب 
بهطور کلی،دومعیارآماریمختلا بارایتحلیالفضاای
کهمکانشناسی26

جوابتعری میشود:معیارهایتوزیع25
جوابهایبهینۀمحلیرامطالعهمایکننادوهادفآنهاا
تحلیلتوزیعجاوابهاایبهیناۀمحلایدرفضاایجاواب
شدهدرفضایجستوجوGوفضایهدف fاست

یش 
بینی
پ 
27
ونیزمعیارهای همبستگی کهچروکیدگیفضایجوابو
نیزارتباطبینکیفیتجاوابهااوفاصالۀنسابیآنهاارا
تحلیل میکند وهدفآنهاتخمینمیزانپستیوبلنادی
فضایجوابمرتبطبااکیفیاتجاوابهااوفاصالهشااناز
جواببهینۀکلیاست.

معیارهای توزیع
هدفازمعیارهایتوزیع،تحلیلتوزیاعجاوابهاایبهیناۀ
محلیدرفضایجوابپیشبینیشدهدرفضایجستوجاو
Gوفضایهدفfاسات.بروایازایانمعیارهاایتوزیاع
عبارتانداز:

.1توزیعدرفضایجست وجتو:بارایجمعیات𝑃،
متوسااطفاصااله)𝑃(𝑚𝑚𝑑ومتوسااطفاصاالۀنرمااالشااده
بهصورتزیرتعری میشود:
)𝑃(𝑚𝑚𝐷 
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()15
()16

  dist s ,t 
 6 / 284198686868687e  03
P .  P  1

dmm  P 
Dmm  P  
 0 / 265761595486285
diam S 

diam  P   max dist  s , t s ,t P  23646
s P t P ,t  s

dmm  P  

()17
براساسپاژوهش[]36فاصالۀبایندوجاواب 𝑥و 𝑥
بهصورترابطۀ18تعری میشود:

J
()18
dist  x i , x k    StartTime ij  StartTime kj
j 1


𝑖
کهدرآن 𝑗𝑒𝑚𝑖𝑇𝑡𝑟𝑎𝑡𝑆،زمانشروعفعالیات𝑗درجاواب𝑖
ا است.باتوجهباهبازرطباودنمقاادیرباهدساتآمادهاز
معیارهایتوزیعدرفضایجستوجونتیجاهمایشاودکاه
جوابهاازیکدیگرفاصلهدارند.

𝑖

𝑘

.2توزیتتعدرفضتتایهتتد :دامنااه𝐴𝑚𝑝(𝑃)28از
جمعیتدلخواه𝑃،اوتالفنسبیباینبهتارینکیفیاتاز
جمعیت𝑃وبدترینآناستکهبهصورترابطۀ19تعری 
میشود:

()19



) P .(max f  s s P  min f  s s P

f  s 

Amp  P  

s P

1/ 476736609204341

اینمقدارنشانمیدهدبهینههایمحلایباهیکادیگر
نزدیکاند.


معیارهای همبستگی
هدفازمعیارهایهمبستگیتخمینمیزانپستیوبلندی
فضایجوابمرتبطبااکیفیاتجاوابهااوفاصالهشااناز
جواببهینۀکلیاست.برویازاینمعیارهاایهمبساتگی
عبارتانداز:

29
ال )طولراهها :متوسططاول)𝑃(𝑚𝑚𝐿ازراههاای
نزولیمرتبطباجمعیت𝑃رامیتوانباهصاورترابطاۀ20
تعری کرد:
l  p 
()20
Lmm  P  
 1/ 476736609204342e  04
p P

P

کهدرآن)𝑝(𝑙طولراهشروعازجواب𝑃 ∈ 𝑝است.
باتوجهبهمقداربسیارکوچکبهدستآمدهمعیارطول
هاست،فضایجوابناهموارونقاطبهینهبیشماراست.


راه
30
ب)تااابعوودهمبسااتگی :ایاانتااابعهمااواریااا
ناهمواربودنفضایجوابرااندازهگیریمیکند.باهعباارت
دیگر،تابعوودهمبساتگی)𝑑(𝜌همبساتگیجاوابهاادر
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فضایجستوجوبافاصلۀ𝑑رااندازهگیریمیکند.اینتابع
جوابهایزوجی(𝑛جاواب
بااستفادهازنمونههایبسیاراز 
میشود:
بهصورترابطۀ21تخمینزده 
بافاصله𝑑) 
()21

 f  s   f   f t   f 



s ,t S S ,dist  s ,t  d

n . f2

 d  



 1  0 / 011722305401654

دراینمسئله،مقدار)𝜌(1بسیارکوچکونزدیاکباه
صفراستوبازهممیتواننتیجهگرفتکهفضاایجاواب
ناهمواراست.
) همبستگیفاصلهوتابعتناسب:هدفازاینتحلیال،
بررسیمیزانهمبستگیتابعتناسبیاکجاوابتاا
جواببهینۀکلیاست.درنتیجه،ضاریبهمبساتگی
قابلمحاسبهاست:
بهصورتروابط22و 23

cov  F , D 
()22
r
 9 / 297427883975023e  18
d

()23

d  

i

d

 ,
f

 cov  F , D     f i  f
n
n

1

i 1

7 /165898733771382e  21

باتوجهبهعددمنفیبزرطبهدستآمدهبرایضاریب
گمراهکننده
دستمیآیدکهمسئله 


همبستگیایننتیجهبه
استوممکناستجوابینزدیکباهجاواببهیناهباشاد،
ولیکیفیتکمتریداشتهباشد.
روشحلمناسببرایمسئله
باتوجهبهتجزیهوتحلیلهاایصاورتگرفتاهرویمسائلۀ
اینتحقیق،فضایجوابدرههایمتعددیبااعماا کامو
زیادرادربرمیگیرد،کهدرایننقاطبهینههایمحلیجمع
شدهاند.برایبازدهیبیشترحلاینمسائله،الگاوریتمفارا
ابتکاریبایدطراحایشاودکاههامتاوانبهارهبارداری31
کافیفضایجستوجو

درههایپایینونیز تواناییکاوش32

رابرایاطمینانازاینکهبهتریندرههابهرهبرداریشدهاند،
داشتهباشاد.بارایایانمسائلهالگاوریتمهاایمبتنایبار
جمعیتیازجوابهامناسابانادکاهایانماواردرادرنظار
بهدلیلاینکهمادلارائاهشادهدرایان
میگیرند.همچنین ،
تحقیقچندهدفاهاسات،الگاوریتممرتابساازیناامغلوب
ژنتیکاستفادهمیشودکهدردستهالگوریتمهاایتکااملی
چندهدفهقراردارد.
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الگوریتممرتبسازینامغلوبژنتیک

درچنددهۀاویر،ویژگیهایذاتیالگاوریتمهاایژنتیاک
دلیلمناسببودناینالگوریتمهاادرمساائلبهیناهساازی
چندهدفهبودهاناد.بااافازایشاهادافدرمساائلمختلا 
بهینهسازی،کاربردالگوریتمژنتیکچندهدفاه33روزباهروز
توسااعهیافتااهاساات[.]37درایاانپااژوهش،ازالگااوریتم
مرتبسازینامغلوبژنتیکبهعنوانیکروشفراابتکااری
برایرسیدنبهجوابیووب(نزدیاکباهبهیناه)اساتفاده
شدهاست.پارامترهاایموجاوددرالگاوریتمNSGA-IIدر
معرفیمیشوند.

جدول2

جدول  .2پارامترهای الگوریتم

پارامتر

توضیح

Pop-size

تعدادجمعیتاولیۀایجادشده
تعدادتکرارهایالگوریتم
احتمالترکیب
تعدادجمعیتترکیب
احتمالجهش
تعدادجمعیتجهش

Iteration
Pc
nc
Pm

nm

مراحلپیادهسازیاینالگوریتمعبارتاناداز.1:ایجااد
جمعیتاولیه .2،ارزیابیومرتبسازیجوابها.3،انتخاب
والدینبرایعملگرترکیب.4،انجا دادنعملگرترکیب.5،
انتخابجمعیتبرایعملگرجهاش.6،انجاا دادنعملگار
یکپارچااهسااازیجمعیااتهااا.8،ارزیااابیو

جهااش.7،
مرتبسازیجوابهاا.9،نخباهگرایای.10،بررسایشارط
توق .درصورترسیدنبهشرطتوق بهگا 11ودرغیر
اینصورتبهگا 3میرویام.11.نماایشجبهاۀپاارتوو
توق ا الگااوریتم.درادامااه،هریااکازگااا هااایالگااوریتم
یلتوضیحدادهمیشود.

بهتفص


جمعیت اولیه
دراینالگوریتم،هرکروموزو (جواب)بهصورتیاکباردار
DبعاادینمااایشدادهماایشااودD.تعاادادفعالیااتهااای
(ژنهای)مرتبطباپروژهاست.هرکروموزو ()iباهصاورت
) 𝐷𝑖𝑥 … 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1نمااایشدادهماایشااودکااه 𝑗𝑖𝑥 بیااانگر
فعالیتیاستکهدرجایگاهjا قراردارد.
مراحاالایجااادجمعیااتاولیااهدرشااکل3مشاااهده
میشود.



 
  D
i


درشکل1طرحشماتیکیازالگوریتمNSGA-IIارائاه
میشود.









D

 
  
i

D-1



2

شکل  .2نحوة نمایش کروموزومها



F1

1




F2





F3
1
N

.1

2

:

.2

:

شکل  .1طرح شماتیک از الگوریتم ]36[ NSGA-II
شکل  .3مراحل ایجاد جمعیت اولیه

D



توسعۀمدلدوهدفۀزمانبندیپروژهبامحدودیتمنبعبادرنظرگرفتنتبادلزمان-هزینهو...



ارزیابی و مرتبسازی جوابها
بهمنظورارزیابی Nجمعیتاولیه،ابتدابایدجبهههاییکاه
هرجوابدرآنقرارداردمشاخصشاود.همچناین،بارای
تخمینتاراکمدراطارافیاکجاوابوااجدرجمعیات،
متوسطفاصالۀایانجاوابازهاردوجاوابمجااوردردو
سمتاینجواببراساسمقادیراهدافمحاسبهمایشاود.
اینمقداررافاصلۀازدحامیمینامند.فاصلۀازدحامیبارای

هریکازاعضایجمعیت()iبهصاورترابطاۀ24محاسابه
میشود.

f mIm  j  1  f mIm  j  1

M

dI j  

()24
f mMax  f mMin
m 1

دراینفرمول𝑑𝐼𝑗 ،فاصلۀازدحاامیjاماینجاوابM،
تعدادتوابعهدف 𝑓𝑚𝐼𝑚 (𝑗 + 1)،و) 𝑓𝑚𝐼𝑚 (𝑗 − 1مقدارهدف
mا برایj+1وj-1امینجواب𝑓𝑚𝑀𝑎𝑥 ،برابرحداککرمقدار
هدفmا دربینجوابهایجمعیتموجودو 𝑥𝑎𝑀𝑚𝑓برابر
حداقلمقدارهدفmا دربینجوابهایجمعیتموجود
است.همچنینIj،بهjامینجوابدرلیستمرتبشادهو
()j-1و()j+1نیزدوتانزدیکتارینجاوابهمساایهدردو
طرفIjهستند.جوابیبافاصلۀازدحامیکمبیاانگرتاراکم
بیشترجوابدراطرافآناست.

راهبرد انتخاب
اصلاساسیراهبردانتخابایناستکه«افرادبهترشانس
بیشتریبرایانتخاببارایوالادینشادندارناد».درایان
پژوهش،ازروشرتبهبندیبرایانتخاابوالادیناساتفاده
میشود؛بهطوریکهازرتبۀهرکروموزو استفادهمیشاود.
بهاینترتیب،ابتداکروموزو هاازفاصلۀازدحامیزیادبهکم
مرتبسازیمیشوند.ساپسبراسااسجبهاهایکاهدرآن
قراردارند،کروموزو دارایرتباۀپاایینتار،بارایانتخااب
مناسبتراست.


عملگر ترکیب
دراینپژوهش،ازترکیبیکنقطهایاستفادهشدهاسات.
ابتدادوکروموزو بهعنوانوالدینازکروموزو هایموجاود
انتخابمیشود.سپسیکمکانبهتصادفانتخابمیشود
یگیرد.درکروموزو هاایفرزنادانبروای
وترکیبانجا م 
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بهتصادف
.یکیازآنها 

فعالیتها(ژنها)دوبارتکرارشدهاند
ازکروموزو حذفمیشود.ژنهااییکاهدرکروماوزو هاا
وجودندارند،بهتصاادفدرمکاانهااییقارارمایگیرنادو
لزومااینااداردکااهبااهانتهااایکرومااوزو افاازودهشااوند.
کروموزو هایجدیدممکناستازنظرروابطپایشنیاازی
نشاادنیباشااند.سااپساصااالحاتالز انجااا م ایگیاارد.
میآید.
بهدست 
درنتیجه،کروموزو هاینهاییفرزندان 

عملگر جهش
برایانجا دادنجهشابتدایککروموزو انتخابمیشاود.
سپسدوجایگاهبهتصادف ازکروموزو انتخاابمایشاود.
فعالیتهای(ژنهای)موجاوددرایاندوجایگااهجاباهجاا

ماایشااوند.ساااوتارکرومااوزو ایجادشاادهازنظاارروابااط
پیشنیازیکنترلمیشود.اگربهتغییربارایموجاهشادن
نیازباشد،اصالحاتالز انجا میگیرد.درغیراینصورت،
کروموزو ایجادشدهبهعناوانکروماوزو حاصالازجهاش
انتخابمیشود.


یکپارچهسازی و ارزیابی جمعیتهای ایجادشده
دراینمرحله،جمعیتاولیۀموجاود(،)Pop-sizeجمعیات
حاصلازترکیب()ncونیزجمعیتحاصلازجهاش()nm
دریکجمعیتواحدیکپارچهمیشاوند.ساپسارزیاابیو
بندیمیشوند.


رتبه

نخبهگرایی
درهرتکرار(نسال)ازاجارایالگاوریتم،بروایازاعضاای
جمعیتعملکردبهترینسبتبهدیگراندارند(نخباههاا).
درهرمرحلهازالگوریتمایناعضاانتخابوبدونتغییرباه
نسلبعدیمنتقلمیشوند.


شرط توقف الگوریتم
دراینپژوهش،شرطتوق الگوریتمرسیدنبهتعدادتکرار
مشخصتعری شدهاست.

نتایج عددی حل مسئله
درشکل،4جبهۀپارتویتشکیلشدهبهازاییاکباارحال
مسئلهنشاندادهمیشود.
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شکل  .4جبهة پارتو برای مسئلة موردی

جدول  .3نتایج حل مدل

اجرا

حداککرهزینۀتسطیحمنابع

حداقلهزینۀتسطیحمنابع

حداککرزمانتکمیلپروژه

حداقلزمانپروژه

1

174185000

2

169405000

167450000
163570000

2179.5

2163

2320.5

2298

3
4
5
6
7
8
9
10

174950000
170465000
164630000
171100000
173380000
170120000
175405000
168200000

169540000
166120000
158680000
165965000
166520000
162970000
158825000
156255000

2308.5
2256.5
2362
2400
2432.5
2188
2386.5
2476.5

2277.5
2208
2349
2391
2410
2170
2365
2430


شود،نقاطنامغلوببهازایحل

همانطورکهمشاهدهمی
بهدستآمدهاساتکاه
اینمدلدریکباراجرایالگوریتم 
همااۀآنهاااوااوبهسااتند.نتااایجپااساز10باااراجاارای
نشاندادهمیشود.

الگوریتمبرایاینمدلدرجدول3
حداقلزمانتکمیلپروژۀمحاسابهشادهازحالمادل
بهدستآمدهاست.همچنین،حداقلهزینۀتساطیح
 2163
منبعمحاسبهشده ازحلمدل 162970000توماانباوده
است.اینپروژهدرشارایطواقعایوبرناماهریازیشادهدر
2000روزکاریتکمیلشدهاست.باتوجهبهاینکاهمادل
پیشنهادیکامالً جدیداست،تنهاراهمقایسۀبررسیفقاط
یکهدفازآنیعنیزمانتکمیلپروژهبهصورتنسبیباا
نتیجۀحاصلازنر افزاراست163.روزکااریاواتالفدر
زمانهایتکمیلمحاسبهشده وجودداردکهایاناواتالف
بهعلتماهیتدوهدفهبودنمادلقطعایواماریمنطقای
است.

نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
دراینپژوهش،باتوجهبهتحقیقاتاند موجوددرزمینۀ
مدلهایدویاچندهدفاهدرادبیاات،RCPSPیاکمادل
کاربردیدوهدفاهارائاهشادکاهاهادافازدوجنباۀنظار
کارفرماوپیمانکاردرآنلحاظشدهاند.بارایاعتبارسانجی
مدلپیشنهادی،اینمادلدرنار افازارگمازکاهیکایاز
ابزارهایحلدقیقمسائلوطیاست،کدنویسیشادوباا
اسااتفادهازیااکمکااالازادبیااات،حاالوصااحتماادل
پیشنهادیتضمینشد.ساپسمطالعاۀماوردیدردنیاای
واقعیانتخابوباتجزیهوتحلیلفضاایجاواب،الگاوریتم
تکاملیNSGA-IIانتخابشد.درنهایت،نتایجحلمدلباا
الگوریتمژنتیکبانتاایجدنیاایواقعایمقایساهشاد،اماا
مسئلۀ RCPSPیک مسئلۀبسیارکاربردیدردنیایواقعی
است.ازجملهمواردیکهمیتواندرتحقیقاتآتیبررسی
کاارد،درنظرگاارفتنسااایراهاادافازقبیاالکیفیاات،ارزش
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درنظرگارفتنرویکاردی.هاشود
 غیرقابلپیشبینیدرپروژه
یکیازحاوزههاای،کهایناوتالالترادرمدللحاظکند
.بسیارمهمبرایپژوهشهایآتیاست



توساعۀالگاوریتمهاای.درمدلسازیاست...والصفعلیو
تکاملیوترکیبیدیگرنیزبرایاینمسئلهنتایجبهتاریرا
دردنیایواقعیعد قطعیتهاای،همچنین.بههمراهدارد
بیشماریممکناسترخدهدکهموجابباروزتاأویرات
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